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Bjarne Reuter har her begået en stemningsfuld gendigtning af juleevangeliet. Bogen er illustreret med
vidunderlige akvareltegninger af Kamilla Wichmann. En nat i Betlehem er perfekt som højtlæsningsbog i
familien i juletiden.
Drengen Boaz er ude at lede efter sin tykke kat Jetro. Men i skumringstimen er Betlehem fuld af soldater og
fremmede mennesker. Boaz finder katten, der har gemt sig under den onde kong Herodes’ bærestol, og
skynder sig ud i natten, væk fra Herodes. I den gådefulde nat møder Boaz tre stjernetydere på kameler.
De har fulgt et mærkeligt lys på himlen helt fra Østerland til Betlehem. Han tager de fremmede med hjem til
sin fars hus, hvor også en ung mand og hans gravide kone har fået lov til at overnatte i stalden. Det bliver en
nat som ingen andre nætter …
F. Musik: Tysk folkemelodi For rosen nu jeg kvæder om kap med Himlens hær. Googla ”netflix ubuntu”.
Artist: Kim Larsen & Kjukken Album: Øst For Vesterled. - død ca. Julesange indspillet af Erling Jan
Sørensen i nye klaver-arrangementer. Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta
eller kräver en utförligare förklaring. En … Dette er hvad noden 'Julens melodier' indeholder Jule-klokkerne ;
Kimer, I klokker. Forord Fællessangen er en bærende del af dansk kirke- og kulturliv, og interessen for nye
salmer og sange har gennem de seneste årtier vist sig stor og folkeligt forankret. t. Vinternat. 3.
I ham brød lyset frem midt i den mørke vinter om nat ved Betlehem. Se fotos her. 1. Et barn er født i

Betlehem er en af de mest brugte julesange overhovedet. Nedenunder kan du se teksten til denne forholdsvis
gamle melodi. S. 2. Samtlige tekster er her sorteret alfabetisk efter titel. d. til 2 f.

